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– Vet du, vi ble faktisk head-
huntet hit til Quart’n, flirer
vokalist og gitarist Stein Olsen. 

Han vil ikke røpe hvor mye
de får betalt for å spille, men
han synes ikke det er rart at det
ble akkurat Karlsøy Prestegaard

som skulle representere nord-
norsk rock dette året. 

– Det hadde jo vært merkeli-
ge om ikke noen hadde snappet
oss opp før eller senere, sier
Olsen. 

Og at gruppen får spille på

Quart’n, vil ikke Olsen si er det
største de har opplevd som
band. 

Slektsstevne
– Nei, langt ifra. Vi har et

veldig avslappet forhold til
det hele, vi. Dette er bare
oppvarmingen til
Karlsøyfestivalen fra 3. til 8.
august – som kommer til å bli
kanonbra i år, understreker
han. 

Karlsøy Prestegaard var før-

ste band ut på scenen under den
5. dagen av årets Quart – og det
på den andre dagen med regn
og sølevær i sørlandsbyen. Ikke
til fordel for bandet fra nord
med tanke på antall publikum-
mere, og slikt vær er de heller
ikke vant til hvor de kommer
fra. 

– Det må jeg si; makan til
vær. På Karlsøya er det derimot
alltid godvær, reklamerer en
entusiastisk Stein Olsen. 

Dagens Karlsøy Prestegaard

består av trommis Arne Lund,
Adam Nordin på fiolin, Bjørn
Ole Olsen på gitar og keyboard,
bassist Ariel Joshua Sivertsen
og frontfigur Stein Olsen som
vokalist og gitarist. Stein er
faren til Ariel, mens Stein og
Bjørn Ole er brødre. 

Skal lage liv
– Dette er rene slektsstevnet

for oss, ler Olsen-brødrene. 
Onsdag denne uken booket

de seg inn på Blå i Oslo og

Quart-festivalen

Av Lene Walstad Jensen 

Kristiansand: Karlsøy Prestegaard 
kuppet i går scenen under årets Quart-
festival i Kristiansand. 

Brukte Quart-festivalen som o

KJÆRLIGHET: Frontfigur Stein Olsen
understreker at alt handler om kjærlighet i
låtene. Karlsøy Prestegaard la inn en god
søknad for å lokke til seg sørlendinger til
Karlsøyfestivalen. I bakgrunnen Ariel
Sivertsen.
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